
 هو ما كّ  ونواكب نتعّّل، حنايك، حناور، نرتقّب، نراقب، نبحث، زلنا ما

 زال وما والتقيميّية، التعلّمّية التعلمييّة، للسريورة ابلنس بة حولنا من جديد

 واس تقالليّة التعاويّن، التعّلّ  الهادف، املتعّمق والتعّلّ  معىن، ذو التعّلّ 

عامل معمتدين الرتبويّة؛ طروحاتنا أ ساس املتعّلّ  سرتاتيجّيات ا   التفكري ا 

 متنّورة مس تقّل  واعية، خشصّية وتمنية املتعّّل، أ داءات وتطوير اخملتلفة،

 للسريورة ك ساس الرسيع، التكنولوجّ  والتطّور املعرفة، تفّجر عرص يف

 واملضامني واملهارات، اخلربات، فيكتسب املتعّّل، جيتازها اليت التعلمييّة

حداث عىل تساعده اليت  وتناوهل وتداوهل تفكريه طرائق يف التغيري ا 

 .لل مور

 يس تطيع متنّوًرا تلميًذا ولنمنّي التعلمييّة، أ هدافنا حتقيق لنا يتس ىّن  وحّت 

 حتديد، يف اس تخداهما، وكيفيّة مت ومعرفة الرمقّية التكنولوجيا اس تخدام

ىل ابل ضافة املعلومات، وحتليل تنظمي،  اليّت التكنولوجيا بقّوة الوعي ا 

 أ جل من اس تخداهما ذكل، عىل زد .البرشيّ  والسلوك الثقافة عىل تؤثّر

 يف الاكمل للمشاركة ك ساس وقدراته، معرفته وتطوير أ هدافه حتقيق

 يف نس متر   الاجامتعّية، احلياة ويف الثقايفّ  الس يايّس، الاقتصادّي، اجملال

 تعلّميّة تعلميّية، ومضامني موادّ  حتضري :متنّوعة جمالت يف العمل

 خالل من احلقل مع والتواصل رمقّية، تعلمّية بيئات وتطوير وتقيميّية،

 .اخملتلفة املشاريع

 أ مين زعيب

 مقّدمة النشرة

عداد، تصممي وتنس يق  :ا 

لياس جّنار، مرشد قطرّي يف احلوس بة  .ا 

 .  مرشدة قطريّة يف احلوس بة، راوية بولس

نرتتركزي ومتابعة سريورة ال عداد، استشارة بيداغوجية   :حاسوبّية ا 

 .زعيب، مفتّش البيداغوجيا احملوس بة يف الوسط العربّ أ مين 

 :ا رشاف ومتابعة

 .عبد هللا خطيب، مدير قسم أ  للتعلمي يف اجملمتع العربّ 
  

 طاقم اإلعداد

 محتويات النشرة

رمقّية مضامني ينتجون معلّمون» مرشوع -تعلميّية وحدات» 

العربيّة ابللغة وتطبيق همّمة 

تنفيذيّة همّمة -الكتابة مرشوع 

وتزامنّية بعد عن اس تكاملت 

حموس بة جبروت امتحاانت 

 وزارة التربية والتعليم -دولة إسرائيل 
 السكرتارية التربوّية

 משרד החינוך -מדינת ישראל   

 המזכירות הפדגוגית
 חינוך במגזר הערבי' אגף א לפיתוח פדגוגי' אגף א   القسم أ التعليم في املجتمع العربّيّ للتطوير التربوّيّ‘ القسم أ



دارة الرتبويّة السكريتارية يف الرتبويّ  للتطوير أ   قسم بني للتعاون مثرة هو «العربّية ابللغة رمقّية مضامني ينتجون معلّمون» مرشوع  وتكنولوجيّة احلوس بة وا 

 همام تعلميّية، وحدات من خمتلفة، رمقّية مضامني لبناء وممزّيين مبادرين معلّمني تأ هيل عن عبارة وهو  ،س نونيت ومجعيّة والتعلمي الرتبية وزارة يف املعلومات

 العربّية، ابللغة تدّرس مدارس يف يعملون اّّلين املعلّمني مجليع التسجيل ابب فتح الوحدات، بعدد الرمقيّ  احملتوى زايدة هبدف تفاعليّة، فّعالّيات تنفيذيّة،

رسال املوقع، يف ال عالن خالل من  ومتّت ،للمتسّجلني معروفة ورشوط معايري حسب ومعلّمة، معلًّما س بعني من أ كرث اختيار وتّ  املدارس، مجليع رساةل وا 

 وعىل واملغار؛ شفامعرو الدل، :املعلّمني طوامق تطوير مراكز يف دورات ثالث افتتحت حيث ،2016 -الربيع عطل يف مركّز اس تكامل يف للمشاركة دعوهتم

ىل لتنتقل املعلّمني، من مجموعة اختيار تّ  قّدمت، اليّت التعلميّية الوحدات جودة وحبسب ادلورات، يف املس تمكلني نتاجئ ضوء  اس تكامل يف الثانيّة املرحل ا 

نتاج املعلّمون يبدأ   خالهل أ خر،  .تعلميّية وحدات اب 

 | هنا انقر | احملوس بة البيداغوجيا موقع يف املزيد لقراءة

دارة خاصّية أ ّما للجميع، مفتوحة فهيي الوحدات هذه اس تخدام املعلّمني ابس تطاعة ضافة التعّلّ  ا  ىل فبحاجة صفّك، تالميذ وا   احلثول ميكنك مس تخدم، امس ا 

 rawiabo@arab.edu.gov.il :ال لكرتوينّ  الربيد عنوان عىل بولس راوية املرشدة مع ابلتواصل عليه

مون ينتجون مضامين رقمّية»وحدات تعليمّية ضمن مشروع 
ّ
 «معل

 وزارة التربية والتعليم -دولة إسرائيل 
 السكرتارية التربوّية

 משרד החינוך -מדינת ישראל   

 המזכירות הפדגוגית
 חינוך במגזר הערבי' אגף א לפיתוח פדגוגי' אגף א   القسم أ التعليم في املجتمع العربّيّ للتطوير التربوّيّ‘ القسم أ

 ة/امس املعّلّ  املرحل/ الصّف  املوضوع عنوان الوحدة

 الونسحر  الثالث لغة عربّية هل الورق نعمة للبشر

 إهلام داي اخلامس لغة عربّية للتكنولوجيا األطفال استخدام
 نزار سراي الدين التاسع لغة عربّية الرأي مقالة

 حممود خطيب لعاشرو التاسع  لغة عربّية حريّة الفكر
 عثامنة أملازة املرحلة اإلعداديّة تربية دينّية إسالمّية آداب االستئذان

 عثامنة أملازة املرحلة الثانويّة تربية دينّية إسالمّية إشراقات من معجزات األنبياء
 جرايسيإميان  الثامن جغرافيا اهلزّات األرضّية

 مىن بكري السادس علوم وتكنولوجيا إلكرتونّيات يف بييت
 أمين شويف املرحلة الثانويّة مدنّيات حملة تارخيّية لقيام دولة إسرائيل وإعالن االستقالل

ىل لالنتقال  الوحدة عنوان عىل انقر الوحدات ا 
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https://sites.google.com/site/arabic4education/home/interactive_class
http://saf.galim.org.il/page/6570/0
http://saf.galim.org.il/page/6570/0
http://saf.galim.org.il/page/6570/0
http://saf.galim.org.il/page/7026
http://saf.galim.org.il/page/6916
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http://saf.galim.org.il/page/7067
http://saf.galim.org.il/page/6912/0
http://saf.galim.org.il/page/7146


 والثانّية، ال وىل الصفوف تالميذ تدربيب ا ىل "ال لوان" تطبيق هيدف 

 للمدارس العربيّة ابللغة مذاقات  مهنج حسب ال لوان موضوعة عىل

  "העברית בשפה טעימות " הלימודים תכנית) العربّية

 (ב-א לכיתות

 وزارة التربية والتعليم -دولة إسرائيل 
 السكرتارية التربوّية

 משרד החינוך -מדינת ישראל   

 המזכירות הפדגוגית
 חינוך במגזר הערבי' אגף א לפיתוח פדגוגי' אגף א   القسم أ التعليم في املجتمع العربّيّ للتطوير التربوّيّ‘ القسم أ

 العبرّيةباللغة " األلوان"تطبيق 

ىل لالنتقال  الصورة عىل انقر التطبيق ا 

 البجروت امتحان عىل للتدريب العربيّة اللغة يف حموسب امتحان

 واللغة التعبري الفهم، يف

 اللغة العبرّيةفي افتراض ّي  بجروتنموذج امتحان 

לתרגל בחינת   -בשפה העברית  בחינת דמה מתוקשבת
 .הבגרות

 | رابط لالمتحان |

 | קישור למבחן |

 محوسبة بجروتامتحانات 

طار مضن الرتبويّة السكراترية تنطلق  ابلتعاون "البيداغوغية ادلفيئة" ا 

دارة الرتبويّة ال دارة مع ىل املعلومات، أ هجزة وتكنولوجيّة احلوس بة وا   ا 

 عىل املعمتدة احملوس بة البجروت امتحاانت وتفعيل تطوير توس يع،

 .املتعّددة ابلوسائط غنّية متطّورة تقنيات

 يف التنويع عىل الرتبويّة السكراترية يف "البيداغوغية ادلفيئة" تعمل

 واملشاركة القمي التفكري، ودمج والتقيمي التعّلّ  التدريس، طرائق

 .والعرشين احلادي القرن وهمارات للمتعلّمني الشخصّية

 تقنيات عىل تعمتد وأ س ئل مضامني عىل احملوس بة الامتحاانت تش متل

 معلية جيعل وهذا حمااكة تطبيقات خرائط قصرية، أ فالم مثل متقّدمة

ىل الانتقال من الهدف .للمتعلّمني ومالمئة ممتعة احلواس، متعّددة التعّلّ   ا 

 معلييتّ  يف للتكنولوجيا ال فضل الاس تعامل تشجيع هو احملوسب التقومي

 احلادي للقرن والتعلمي الرتبية هجاز مالءمة من كجزء والتدريس التعّلّ 

 .والعرشين

-2016 احلالية ادلراس يّة الس نة يف حموس بة حبروت امتحاانت جتري

 اجملمتع يف البيولوجيا، اجلغرافيا، العربيّة، اللغة :التالية املواضيع يف 2017

 . املدارس رغبة حسب العربّ 

 

 | تقنّية متطلّبات | | امتحان ل جراء تسجيل اس امترة |

http://edu.lnet.org.il/colorApp/index.html
http://edu.lnet.org.il/colorApp/index.html
http://saf.galim.org.il/page/5882/0
http://saf.galim.org.il/page/5882/0
http://saf.galim.org.il/page/5882/0
http://saf.galim.org.il/page/5882/0
http://saf.galim.org.il/page/5882/0
https://docs.google.com/a/arab.edu.gov.il/forms/d/e/1FAIpQLSfEDUDRY2Wb0-h1cqxISwIghf8x7O_lvD-VHbZOQKznTeP3mw/viewform
https://docs.google.com/a/arab.edu.gov.il/forms/d/e/1FAIpQLSfEDUDRY2Wb0-h1cqxISwIghf8x7O_lvD-VHbZOQKznTeP3mw/viewform
https://docs.google.com/a/arab.edu.gov.il/forms/d/e/1FAIpQLSfEDUDRY2Wb0-h1cqxISwIghf8x7O_lvD-VHbZOQKznTeP3mw/viewform
https://docs.google.com/a/arab.edu.gov.il/forms/d/e/1FAIpQLSfEDUDRY2Wb0-h1cqxISwIghf8x7O_lvD-VHbZOQKznTeP3mw/viewform
https://docs.google.com/a/arab.edu.gov.il/forms/d/e/1FAIpQLSfEDUDRY2Wb0-h1cqxISwIghf8x7O_lvD-VHbZOQKznTeP3mw/viewform
https://docs.google.com/a/arab.edu.gov.il/forms/d/e/1FAIpQLSfEDUDRY2Wb0-h1cqxISwIghf8x7O_lvD-VHbZOQKznTeP3mw/viewform
https://docs.google.com/a/arab.edu.gov.il/forms/d/e/1FAIpQLSfEDUDRY2Wb0-h1cqxISwIghf8x7O_lvD-VHbZOQKznTeP3mw/viewform
https://docs.google.com/a/arab.edu.gov.il/forms/d/e/1FAIpQLSfEDUDRY2Wb0-h1cqxISwIghf8x7O_lvD-VHbZOQKznTeP3mw/viewform
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/drishotsaf.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/drishotsaf.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/drishotsaf.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/drishotsaf.pdf


 املدريسّ  والتقيمي معىن، ذي التعّلّ  برانمج ل يعاب اس متراًرا

طار يف ادلاخلّ   وابلتعاون ،(%30) والتوّسع التعّمق ماّدة ا 

 ال دارة الرتبويّة، السكريتارية :الوزارة يف اخملتلفة ال قسام بني

دارة الرتبويّة   بيئات ثالث حّّضت والتكنولوجيا، احلوس بة وا 

 ابللغة تنفيذيّة وهمّمة العلمّي، البحث للتقيمي، حموس بة تعلميّية

 »التنفيذيّة املهّمة" .العربّية ابللغة تنفيذيّة وهمّمة العربيّة،

 ابل ضافة للطالب، وموادّ  وهمامّ  للمعّّل، مرشًدا حتوي ابلعربّية،

 العمل من والطالب املعّلّ  تُمكّن تعاونّية وتطبيقات برامج ا ىل

 ابملس توى الهنائيّة املهّمة ا ىل الوصول حّت  واملتواصل املزتامن

 .املطلوب

  تعزيز املعرفة، جمال يف التعّمق عىل التنفيذيّة املهّمة تقوم

 الطاّلب، عند الرمقيّ  التنّور همارات وتطوير املتعّلّ  أ داءات

 برانمج خالل من اخملتلفة، التفكري مس توايت ا ىل ابل ضافة

 .الس نوات متعّدد حموسب مبنّ 

 أ غلب تناسب وتقيمي، تعّلّ  تدريس، طريقة يه التنفيذيّة املهّمة

 املناجه كّ  يف والاختيار التوّسع ماّدة يف املعرفة جمالت

 بواسطة للمعرفة التلميذ ببناء وتمتزّي   ،(%30) التعلميّية

 اسرتاتيجّيات وتدمج سؤال، أ و ملشلكة حلّ  عن البحث

 حيث واجملمتع، للمتعّلّ  قمية عىل يعمتد تعّلّ  وتقّدم وحبث، تفكري

 العامل من معلّية مشلكة مع التنفيذيّة املهّمة يف الطاّلب يتعامل

 املوضوع، تعّلّ  سريورة بعد حلول اقرتاح وحياولون احلقيقّي،

 وتعاجل .والبحث التفكري ا سرتاتيجّيات اس تخدام خالل من

 قمية، ذات  الطاّلب، عامل من همّمة قضّية التنفيذيّة املهّمة

 كعّينة مدارس اختيار وسيتّ  .ومضامينه املعرفة مبجال ومرتبطة

 .الربانمج لتطبيق جتربة

 وزارة التربية والتعليم -دولة إسرائيل 
 السكرتارية التربوّية

 משרד החינוך -מדינת ישראל   

 המזכירות הפדגוגית
 חינוך במגזר הערבי' אגף א לפיתוח פדגוגי' אגף א   القسم أ التعليم في املجتمع العربّيّ للتطوير التربوّيّ‘ القسم أ

 باللغة العربّية مشروع الكتابة املحوسب -مهّمة تنفيذّية 

 استكماالت عن بعد وتزامنّية

طار يف الرتبويّة السكريتارية يف الرتبويّ  للتطوير أ   قسم يس مترّ   بتطوير الرتبويّة، ادلفيئة ا 

 ال نرتنت، عرب بعد عن «الاختالف مقابل الئتالف» المنوذج حسب اس تكاملت وبناء

  هنا انقر املزيد، ملعرفة اخملتلفة، املعرفة جمالت يف

  انقر والتسجيل «احلديث العرص يف بيداغوجيا» الاس تكامل ا ىل لالنتقال

 املوضوع امس عىل

  | الثانويّة للمرحلة رياضّيات، | كيمياء | تاريخ | عربّية لغة |
 | جغرافيا | اإلعداديّة للمرحلة رياضّيات،

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/tehumey_daat/hishtalmuyot_tashaz.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/tehumey_daat/hishtalmuyot_tashaz.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/tehumey_daat/hishtalmuyot_tashaz.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/tehumey_daat/hishtalmuyot_tashaz.htm
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%A8 
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%A8 
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%A8 
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8-%D7%94%D7%9C 
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA 
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%97%D7%98-2 
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%97%D7%98-2 
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%97%D7%98-2 
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%97%D7%98-2 
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%97%D7%98-2 
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%97%D7%98 
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%97%D7%98 
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%97%D7%98 
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%97%D7%98 
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%97%D7%98 
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4

	الرئيسيّة: مقدّمة، محتويات النشرة
	وحدات تعليميّة ضمن مشروع "معلّمون ينتجون مضامين رقميّة"
	تطبيق الألوان باللغة العبريّة
	امتحانات بجروت محوسبة
	نموذج لامتحان بجروت باللغة العبريّة
	مهمّة تنفيذيّة باللغة العربيّة
	استكمالات عن بعد

